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DAVID BISBAL ACTUARÀ DURANT LES FESTES PATRONALS 

18-11-2008 Dimarts.    Chame – Pisang

Només sortir de l'habitació es mostra a la nostra vista el
Manaslu tot lluent encara que com està a contra sol i hi ha un
poc de calitja no es veu massa bé.

El camí que va seguint el riu com sempre, és una pista, en
llocs amplíssima, que va discorrent entre pins molt alts i uns
arbres amb fulla molt pareguda a la del teix però molt més
fina.

Anem passant a turistes que després ens passen ells quan
nosaltres fem les nostres parades i que més tard tornem a
passar. La vall és tancada i de tant en tant es mostra la
blancor d'algun pic. Passem sota Paungda Danda, una gran
roca plana corbada, que tal i com anem avançant ens
adonem de la seua potència.

La nostra marxa és la mateixa que la d'uns portadors que
carregats amb unes enormes caixes vam veure fa uns dies.
Cada dia els avancem mentre ells fan un descans per a
recuperar forces. Més tard, quan nosaltres ja estem a l'alberg
ens passen ells una altra vegada.

A dinar parem a un poblet, Dhikur Pokhari, pokhari

significa estany però per ací no se'n veu cap. Més tard, quan
reemprenem la marxa, passem per un toll poc més gran que
la basseta del Bovalar. Ací està el llac, penso.

Després de dinar intentem fer la migdiada però resulta
impossible. El sol crema de mala manera. A l'ombra et geles
com un cuc i al sol no es pot estar.

Des d'ací podem veure sencera la cara rocosa de
Paungda Danda, la enorme placa de roca corbada que fa
més 1500 m sobre el riu. També veiem  l'Annapurna II cap al
sud i el Pic Pisang al nord-est.

En ser al Pisang ens instal·lem a l'alberg i ens disposem a
fer la neteja personal però avui no hi ha dutxa, ja que l'aigua
l'han d'escalfar amb llenya i això és un luxe que no podem
permetre'ns. Al menys jo no vull permetre'm. Contribuir a la
desforestació de Nepal per una miserable
dutxa és totalment inacceptable. Si alguns
dies que no ens dutxem no passa res.
Tampoc fem bugada.

El problema de la desforestació és uns
del reptes importants de Nepal. Som
molts els turistes que passem per ací i
demanem menjar, aigua bullida per a
beure, dutxes calentes, tes, ... i tot això
escalfat amb la font d'energia tradicional,
la llenya. Però on es consumeix més fusta
és en la construcció dels hostals. Tots els
hostals nous ací a la muntanya, i n'hi ha
molts, són de fusta. Del 96 a ara el
nombre d'hostals s'ha multiplicat, al
menys, per quatre.

La tala dels boscos està prohibida
però, qui porta el control?

Així que, si nos ens dutxem, què? Tal
dia farà un any.

Pisang està format per dos barris, el de
sota, i un altre que està a cent mestre més

amunt. El nostre hostal està al Pisang de baix però cal pujar
al de dalt per anar a monestir a fer la puja, la pregaria. Pugem
acompanyats pel guia de la canadenca, Shusil, el més
servicial, però, per mala sort, el monestir està tancat i el
monjo no està. Així que ens quedem sense visita turística i
sense puja. 

Ací a les muntanyes la religió dominant, al contrari que a
Kathmandú és el budisme. Per tot arreu trobem molins
d'oració, banderoles de colors, pedres amb escriptures
budistes, stupes i monestirs, com el d'ací. Les banderoles,
amb els colors que representen la natura   ̶̶ foc, aigua, terra i
aire   ̶̶ tenen escrites oracions que al ser onejades pel vent
omplin el cosmos de bé. El mateix passa amb el molins
d'oració: estan plens d'un roll amb oracions escrites; al rodar-
lo preguem pel bé de la humanitat. Tots aquest elements
religiosos que anem trobant hem de passar-los sempre, en
senyal de respecte, deixant-los a la nostra dreta. Els nostre
guies són hinduistes però respecten el budisme com si fora la
seua pròpia religió, llavors què hem de fer nosaltres?
Respectar més encara els costums i normes d'un poble que
ens acull tan rebé.  

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXX)
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uan falta poc menys d’un
any per a la celebració

dels comicis municipals, els partits
polítics comencen a mostrar les seues
cartes. I són els grans, és a dir, PP i
PSPV, els que més fitxes estan
movent de moment. En el cas dels
populars, ho fan valent-se de noves
promeses sobre grans
infraestructures compromeses al
municipi des de temps immemorials.
La vella cantinela de sempre, amb
nous xerraires. I des de la banqueta
dels socialistes, es fa valdre la
inversió que el govern central està
realitzant en el municipi a través del
segon Pla E. El tercer en discòrdia, el
Bloc, està de moment desaparegut.

Només a nivell comarcal i
provincial la cantinela de
reivindicacions és constant. I mentre
es van posant damunt de la taula
promeses i realitats, queda per
conèixer la incògnita dels candidats a
encapçalar les diferents llistes
electorals. Els populars ho tenen cru

si Domingo compleix la seua
amenaça i no repeteix. El principal
partit en l’oposició sembla que ho té
clar i repetirà amb Escuder. En el cas
dels nacionalistes, encara no està clar
qui serà el candidat a l’ajuntament. Hi
haurà?

LES PROMESES POPULARS,
ALTRA VEGADA

La passada setmana la comarca va
viure un delirium tremens de visites de
consellers i alts càrrecs de
l’administració autonòmica. Tots ells,
que van vindre a visitar-nos amb
diferents excuses, van voler deixar
clar que açò està tot clar.  El primer, el
conseller de Sanitat, Manuel Cervera,
que va posar data per als projectes
més importants del Baix Maestrat en
matèria sanitària. Cervera presidia
una reunió amb representes polítics
populars dels partits judicials de
Vinaròs i Sant Mateu que es va
celebrar a Peníscola. Pel que fa al
nou CSI (Centre de Salut Integrat per
a més lletres), de Benicarló, que en
aquests moments està en construcció,

el conseller de Sanitat va confirmar
que “s’estan complint els terminis i a
l’abril de l’any que ve es podrà passar
consulta en ell”, assegurant sentir-se
“molt tranquil, i és que quan
comencem una obra ja no la deixem
fins que no s’acaba”. Cervera va
recordar que “hem reformat el
projecte inicial per a dotar-lo de més
especialitats” i va assegurar que “és
un compromís personal de Camps i
del sentit comú” que evidenciaven que
el creixement demogràfic de la ciutat
havia d’estar acompanyat d’un nou
centre de salut. El conseller va voler
recordar als benicarlandos que quan
el nou centre de salut entre en
funcionament “entre el 80 i el 90% de
les consultes mèdiques d’especialitats
es podran fer ací” sense necessitat de
desplaçar-se a l’Hospital de Vinaròs.
Al respecte d’este últim, Cervera va
destacar que “s’està convertint en
hospital de referència tant en la nostra
província com en la de Tarragona, i la
seua consellera vol que fem acords
per a poder-lo utilitzar”. 

PROMESES I REALITATS A UN ANY DE LES ELECCIONS
(O DE COM FER QUE TOT PAREGA DE COLOR ROSA 

AMB VISITES A DOJO DE CONSELLERS)

Q
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text REDACCIÓ

La passada setmana, en la nova seu del
Benicarló FS, a l'Avinguda València, era
presentat el nou entrenador de l'equip,
Juanlu Alonso, de 34 anys, amb un curt
però intens currículum com tècnic després
del seu pas pel Pinto, al que va aconseguir
ascendir a Divisió d’honor, i Interviu, amb
el qual guanyà els seus primers títols. 

El nou tècnic va ser presentat per Ignasi
Senen, un dels membres de la gestora, que
serà enllaç amb els mitjans de comunicació.
després d'això va prendre la paraula el
portaveu del club José Bernat, per a indicar
que ha costat però al final el podem presentar
com entrenador d'aquest nou projecte esportiu
i que, d'eixida, se li agraeix que, malgrat que no començarà
a exercir com a tal oficialment fins al primer d'agost, els seus
contactes són continus per anar tancant la plantilla que, de
moment, comta amb solo sis jugadors de la passada
temporada. Bernat va afegir que Alonso arriba amb moltes
ganes de treballar i de formar una base de cara al futur. El
nou entrenador va indicar que arriba a Benicarló molt content
pel projecte esportiu que li han presentat, il·lusionat pel
repte, per saber que tindrà a una afició darrere que sempre
dóna suport l'equip però que és exigent i a la qual va
demanar total col·laboració amb el club. Afició que, si bé
pressiona molt, sempre és bo tenir-la. Respecte a l'estil de
joc va indicar que això és una cosa personal Va llençar
balons fora pel que fa a altres sistemes vistos donat que
cada entrenador veu aquest esport d'una manera diferent i
que el seu repte personal en el Benicarló és millorar el de
l'any passat, malgrat que els límits els marca la competició.
Tot i així, desitja aconseguir tenir una temporada més
tranquil·la donat que si llevem a sis o set equips, amb més

poder econòmic o projectes ja consolidats, la resta té un
nivell similar. L'únic desavantatge que veu és que mentre
que els clubs propers a les grans capitals tenen on escollir i
a uns preus molt econòmics, en el cas de Benicarló la cosa
és molt diferent, però es treballa per a aconseguir un grup
il·lusionat. Pel que fa als jugadors que, de moment, van a
seguir, Alonso va dir que eren tots. Menys Chicho, la resta
són de caràcter defensiu per la qual cosa cal buscar més
atac. Alonso vol tenir el baló, no cedir-lo al rival i esperar a
veure que passa, ell vol anar a per els partits, encara que
també depèn del rival, no es pot jugar igual amb un igual que
contra un dels grans. Sobre el treball de base va dir que cal
crear unes bones estructures i que per a això és bàsic
comtar amb bons monitors que formen futurs jugadors, tots
coordinats, però que els seus fruits són a mitjà termini. Per
últim va indicar que diversos fitxatges estan a punt de ser
tancats, però que no es presentarà a ningú fins que no
estampen la seua signatura en el contracte corresponent.
Amb tota seguretat la pròxima setmana pot ser mogudeta

text  i foto VICENT FERRER

Presentat el nou entrenador del Benicarló FS, Juanlu Alonso

La nova direcció del Benicarló FS ha donat a conèixer
la campanya de renovació i captació de nous socis per a
la pròxima temporada amb el lema “Jo també jugo”. 

El club va aprofitar la presència del nou entrenador,
Juanlu Alonso, acompanyat del portaveu de la gestora José
Bernat, per a mostrar el cartell que es col·locarà per la ciutat.
A destacar que en el cartell es donen a conèixer els preus
dels abonaments: infantils i jubilats, 60 euros, sènior, 100
euros i VIP 300 euros; abonaments que es poden pagar en
dues vegades si es domicilia pel banc. En el cartell també es
pot veure el nou anagrama oficial del Benicarló futbol Sala.
Aquest abonaments es poden obtenir en la nova oficina del
club en el Carrer València, cantonada Mallorca, pels matins
de 10,30 a 13,30 i per les vesprada de 17,00 a 20,00 hores. 

text  i foto VICENT FERRER

El Benicarló FS presenta la nova campanya de recaptació de socis
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EL SEGON: RAMBLA CONFIRMA
LES CARRETERES DE

BENICARLÓ-CÀLIG I BENICARLÓ-
PENÍSCOLA (altra volta)

Vicente Rambla, vicepresident 1r
del consell i conseller d’Indústria i
Comerç, ha confirmat que les
carreteres de Benicarló-Càlig i
Benicarló-Peníscola ja tenen dotació
pressupostària. Rambla aclaria  així
una de les incògnites dels últims dies,
quan les especulacions a l’entorn
d’aquests dos vials es disparaven a
Benicarló. “Acabe de parlar amb
Mario Flores, conseller
d’Infraestructures, qui m’ha confirmat
que en les pròximes setmanes es
podrà traure a licitació”, desvetllava.
El vicepresident es mostrava
“optimista” sobre aquestes dues
obres, reclamades fins a la sacietat
des de Benicarló i sobre les quals
pesa el futur polític de l’ara alcalde,
Marcelino Domingo, que ha vinculat la
seua repetició com cap de llista
popular a la licitació de les obres. No
obstant això, Rambla no s’atrevia a
comprometre terminis concrets
sobre la licitació, limitant-se a
assegurar que “segueixen sent obres
prioritàries”. 

Davant la insistència dels mitjans
de comunicació, Rambla va afirmar
que “des del primer moment hi ha
compromís, però ara s’estan
redefinint les inversions per a definir
anualitats i això està demorant les
licitacions”. En aquest sentit, incidia
en la celeritat de l’administració
autonòmica i assegurava que “ja
volguera jo que el ministeri licitara les
inversions que té previstes i que ara
Blanco diu que no van a arribar”. Pel
que fa a la necessitat de creació de
sòl industrial en el Baix Maestrat, el
conseller d’Indústria recordava que
“s’està treballant per a definir un mapa
de parcs industrials, en el qual es
marcaran els llocs adequats per a fer
les inversions”. En aqueix sentit, es va
mostrar partidari que “no tots els
pobles han de tenir de tot, cal
seleccionar i situar serveis que
puguen servir per a tota la comarca”.

I NO ES REFIA: MARCELINO
DOMINGO NO SERÀ CANDIDAT A

L’ALCALDÍA PEL PP

Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, es manté ferm en la seua
decisió de no repetir al capdavant de
la candidatura a l’ajuntament de
Benicarló pel Partit Popular. Ho fa
malgrat l’anunci de Vicente Rambla,
vicepresident primer del consell, que
va anunciar el dimarts a Peníscola
que les obres de les carreteres que
havien compromés, estan a punt
d’eixir a licitació. “Fins que no ho veja
publicat en el DOGV no m’ho crec”, va
assegurar. Així les coses, Domingo no
ha mogut la seua decisió malgrat la
confirmació de Rambla de la
proximitat de l’inici de l’últim tràmit
administratiu. L’actual alcalde de
Benicarló no està disposat a escoltar
més promeses i ha condicionat la
seua reelecció a l’inici de les obres.
Com ja ha anunciat en diverses
ocasions, la licitació de les obres seria
suficient perquè acceptara per segona
vegada encapçalar la llista municipal
popular en els pròxims comicis. Cal
recordar que Marcelino Domingo va
obtenir una àmplia i folgada majoria
en les anteriors eleccions municipals,

que li estan permetent governar el
municipi amb total tranquil·litat. No va
passar el mateix amb el seu
predecessor en el càrrec, Jaime
Mundo, qui després de 3 legislatures
d’aixafadota majoria, va encarar
l’última amb una simple que va
provocar una moció de censura per
part del PSPV i Bloc. Per a les
eleccions del 2007 la renovada junta
local va confiar en Marcelino Domingo
per recuperar l’ajuntament, com així
va succeir. L’actual alcalde va sumar
tretze edils, tres més dels aconseguits
per Mundo en l’anterior legislatura.

LES OBRES SOCIALISTES

El segon Pla ZP invertirà
2.315.203,68 euros a Benicarló, que
serviran per a desenvolupar 9 obres
en la ciutat. L’encarregat de desvetllar
la xifra i ressaltar la importància
d’aquesta dada era Enric Escuder,
portaveu del PSPV a l’ajuntament de
Benicarló. El socialista va lamentar
que “l’única administració que
compleix és la central amb el Pla
Zapatero” després de l’adjudicació de
les obres de la segona fase en la
ciutat. A més, va criticar que no es
destine prou en la part de despesa
social, assegurant que “dels 571.00
euros que estaven destinats a
despesa social, només el 15% ha
anat a programes com l’escola de
Nadal, les matineres, la d’estiu
adaptades i la resta, mig milió d’euros,
s’ha quedat per a reduir la despesa
que l’ajuntament té en manteniment
de conservatori i instal·lacions
esportives”. No és la primera vegada
que Escuder s’encarrega de ressaltar
les inversions del govern central en el
municipi. Mancant obres pròpies,
enalteix les del seu partit en un intent
d’unificar les actuacions socialistes
per a anotar-se els punts. Aquestes
almenys es materialitzen en la ciutat,
mentre que les populars, a excepció
del CSI, estan encara per arribar
després de molts anys d’espera. 

Sembla que hi ha qui les busca per

la marjal de Cabanes, per si s’han

perdut pel camí!!!

ve de la pàgina anterior

“El segon Pla ZP invertirà 2.315.203,68 euros a Benicarló”

Diumenge 20 de juny, a la localitat de Nules es va
celebrar la quarta prova puntuable de les Escoles de
Ciclisme de Castelló, on va participar l’escola de
ciclisme Deportes Balaguer de Benicarló amb els
següents alumnes:

Rubén Cornelles 4t en carrera, Isabel Balaguer 4a en
guineana, Oriol Querol, Mírian Querol, Mar López 1a en
carrera i 2a en guineana, Daniel Ribeiro 4t en carrera,
David Pruñonosa i Sergi Castell 4t en carrera i 4t en
guineana..

Igualment, també va participar, dissabte passat 26 de
uny, en la cinquena prova, en la localitat de Les
Alqueries. En aquesta ocasió la prova de guineana
solament va ser realitzada pels més menuts de les
escoles, la categoria de promeses. Nou alumnes de
l'escola benicarlanda van participar amb els següents
resultats.

Promeses: Ruben Cornelles 5é en guineana y 4t en
carrera.

Principiants de primer any: Jonathan  García 6é,
Isabel Balaguer 5a.

Aleví de primer any: Hugo Cavero 5é.
Aleví de segon any: Mar López 3a.
Infantil de primer any: Daniel Ribeiro 5é.
Infantil de segon any: Joan Jiménez 2n, Sergi Castell

4t, David Pruñonosa 12é

text i foto VICENT FERRER

L’Escola de Ciclisme Deportes Balaguer e Nules i les Alqueries

La jove atleta del Club Atletisme Baix Maestrat, Lucia
Llopis Molina, va debutar el passat cap de setmana en
uns Campionats d'Espanya, modalitat de salt d'altura en
la categoria infantil. Al final va aconseguir superar el
llistó en 1,48 metres, lluny de la seua millor marca
persones, que d'haver-la igualat li haguera permès pujar
al podi, però com ens va indicar la jove atleta els nervis
van pesar molt en el seu debut en uns campionats
nacionals. 

text i foto VICENT FERRER

L’atleta Lucía Llopis debuta en un Campionat d’Espanya

La Unión Ciclista Benicarló comunica a tots els afeccionats que el proper dissabte 3
de juliol, a partir de les 16:30h, tindrà lloc a la nostra ciutat la cita anual de les escoles de
ciclisme de la província. Es disputaran proves de gimcana i curses en ruta per a totes les

categories.

El circuït per a les curses en ruta serà: 
C/ Severo Ochoa (sortida i meta),C/ Eivissa, C/ Menorca i Avinguda València.
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El ple de l'ajuntament de Benicarló va aprovar  la
rebaixa de les retribucions de l'alcalde i edils del
consistori. 

La proposta d’alcaldía, que es va aprovar amb els vots a
favor de l'equip de govern i el grup municipal socialista, acata
en línies generals la recomanació de la Presidència de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies pel que fa a
la reducció del 5% de les indemnitzacions per assistència als
edils de l'oposició i a l'edil del PP apartat de les funcions,
Ramón Soriano, i del 6% en les retribucions en dedicació
exclusiva i del 5% a les dedicacions parcials. A més,
suprimeixen la dedicació parcial als càrrecs de portaveu amb
efectes de l’1 de juliol, que només afectarà al del Partit
Popular i al de PSPV ja que el del Bloc va renunciar al sou a
l'inici de la legislatura. El portaveu del PP, Antonio Cuenca,

seguirà mantenint les diferents delegacions que ostenta. La
dedicació parcial queda ara en 1.467,19 euros amb 12
pagues anuals i l'exclusiva en 2.548,37 euros en 14 pagues
després de la retallada. El portaveu del grup municipal
socialista, Enric Escuder, lamentava que la proposta
d'ajuntament arribara tancada al ple i sense passar per cap
comissió o la Junta de Portaveus. El socialista va arribar a
assegurar que “vostès usen la proposta de la FEMP
simplement per a fer una càrrega contra els edils de
l'oposició”, i assenyalava que “de facto han reduït en 30-40%
les convocatòries ordinàries de comissions informatives en
aquests tres anys, per tant ja estem pagant aqueixa reducció
i ara a més aquesta altra”. No obstant això, concloïa que
“perquè entenguen que no estem ací per aqueixes
remuneracions, li votarem a favor”. 

Per la seua banda, José Luís Guzmán, portaveu del Bloc
per Benicarló va assegurar que “considerem que aquesta
rebaixa era necessària i estem completament d'acord” però
va voler deixar clar que “no ha passat ni per Junta de
Portaveus ni per no-res”.

text  REDACCIÓ

REGIDORS AMB SOU “REDUÏT”

La bona relació que manté el club Bàsquet
Benicarló amb la secció de bàsquet del FC
Barcelona, va propiciar que es convocara a tres
jugadors de l'equip aleví per efectuar un
entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de
Sant Joan d´Espi.

Fins a allí van concórrer jugadors de diferents punts
de la geografia catalana més tres jugadors
benicarlandos: Joel Sabaté, Juanma Martínez i
Alejandro García. Dies més tard el FC Barcelona es va
posar en contacte amb l'equip benicarlando,
comunicant que el divendres viatjarien amb l'equip
blaugrana per a jugar un torneig nacional, un dels més
importants per a la categoria que es disputa en La Roda
(Albacete). Un cap de setmana molt intens per a Joel i
Juanma que, malgrat tenir un any menys que la resta
dels seus companys, van nàixer en 1999, són alevins
de primer any, van poder gaudir jugant amb la
samarreta del FC Barcelona, contra La Salle Tenerife,
campió canari; CE La Roda, equip amfitrió; Estudiants i
El Palo de Málaga. Una experiència magnifica segons
van comentar els jugadors.

text i foto VICENT FERRER

Dos jugadors de bàsquet benicarlandos jugaren amb el Barça

Amb la presentació
oficial, i el sorteig de grups
i el seu aparellament,
celebrada el divendres 25
de juny en el saló de plens
de l'ajuntament de
Benicarló, va començar el
XXX Torneig d'Estiu de
Futbol-Sala, la primera
jornada del qual s'està
disputant ja en la Pista del
Marynton des de dilluns
passat 28. 

En aquesta edició són 20
els equips que aspiren al títol
que aconseguira en les tres últimes edicions el Bar
Bartolo (Carlson Cars en aquest campionat), repartits
en tres grups (2 de 7 equips i 1 de 6), classificant per a
quarts de final els dos primers de cada grup més els
dos millors tercers.

En aquesta edició, que finalitzarà el 6 d'agost, els
partits es juguen, ininterrompudament de dilluns a
divendres, en horari de 22 h. i 23 h., si bé tots els
divendres (excepte el 9 de juliol) i el dijous 8 de juliol
haurà també partit a les 21,00 h. 

Grups:
Grup I: Toldos Raiva/Chiringuito de Tony; Rácing

Club Benicarló; Puchal Climatizaciones; La Façana
d’Or; Drago’s II; C.F. Amistad de Benicarló; Reformas
Bevican/Pub Leyenda.

Grup II: Pub People; All Stars Maracas; Gellida e
Hijos; Novo Informo; L’Ovella Negra; Bar Tu Bar.

Grup III: Carlson Cars; Nahda/Peluquería Rachid;
Instalaciones Santi; Pub Tortuga; Búfalo Café/Iurisor;
White & Blue Publicitat/Pizzería Trevi; Chiringuito de
Pepito.

text i foro GREGORIO SEGARRA

Comença el XXX Torneig d’estiu de futbol sala “Ciutat de Benicarló”

En 2009 Benihort va créixer un 9,89%, arribant a un
volum de negoci proper als 40 milions d'euros, tal com
es desprèn del balanç econòmic que es va presentar
durant l'Assemblea General Anual, que va tenir lloc en la
nit del divendres 25 de juny en les seues instal·lacions
del Polígon Industrial. 

A més, el Consell Rector va renovar a cinc dels seus
membres en les eleccions celebrades durant la reunió. Un
centenar de socis de Benihort va participar en aquesta
assemblea anual en la qual es van donar a conèixer els
“Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponents a
l'exercici 2009, juntament amb l'informe de auditoria de
comptes anuals”. En ella van intervenir el president Florencio
Herrero, el director de l'empresa Guillermo Edo, així com el
cap d'Administració, Jaime Climent. El director Guillermo
Edo va ressaltar en la seua exposició que “Benihort va
créixer un 9,89% en l'any 2009, arribant a un volum de
negoci proper als 40 milions d'euros, i compta amb una sèrie
d'àrees emergents que es consoliden com són la Tenda del
Polígon, el servei de Carburants, així com Distribució amb
les seues sis Fruterías”. De l'informe de gestió presentat per
Edo també s'extrau que totes les àrees de la cooperativa
agrícola benicarlanda van créixer en el passat any, encara
que la secció de cítrics continua despuntant amb un volum
superior als 40.000.000 de quilos, el que la converteixen en
l'àrea que més ha aportat a les xifres globals de l'empresa.
Amb tots aquestes dades sobre la taula, el president
Florencio Herrero considera que “hem de seguir treballant en
la línia que ens caracteritza de serietat, solidesa, qualitat i
innovació, i ser capaces de seguir creixent encara més per a
continuar sent una de les cooperatives més importants de la
Comunitat Valenciana”. 

En l'Assemblea General també es van celebrar eleccions,
en les quals va resultar renovat parcialment el Consell
Rector de Benihort. Manuel Francisco Caldés Satriques,
José Manuel Foix Bo, Jorge Llorach Senar, José Vicente
Lluch Fuster i Alfredo Lluch Verge entren a formar part de la
nova rectora, en substitució de Francisco Manuel Querol
Foix, Mª Eugenia Pitarch Soriano, Francisco Javier Bretó
Ortiz, Lorenzo Foix Escuder i Rosa Mª Marzal Foix. D'entre
els nous membres, el Consell Rector de la cooperativa triarà
al seu vicepresident, secretari i als seus tres nous vocals.
Així mateix cap destacar que, en el punt cinquè de l'ordre del
dia, en el qual es debatia una modificació estatuaria, es va
acordar mantenir l'actual període de mandat dels membres
del Consell Rector de quatre anys. Al seu torn es va aprovar
constituir una secció hortofrutícola (Hortalisses i Cítrics),
segons la normativa Europea Reial decret 1972/2008.

text REDACCIÓ

BENIHORT VA CRÉIXER UN 9,89% 
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El concert de David Bisbal serà un dels actes
principals de les pròximes Festes Patronals que se
celebraran del 21 al 29 d'agost. L'artista presentarà el 26
d'agost el seu últim disc, Sin mirar atrás, en el recinte
esportiu de l'antic col·legi Jaume I. 

L'actuació de Bisbal serà l'única del cantant a la província
de Castelló i una de les primeres que farà en tota Espanya en
la gira que realitzarà aquest estiu. El cantant arribarà a
Benicarló gràcies a les intenses negociacions
desenvolupades per la comissió de festes, que ha acceptat
que actue “a empresa. Fem una aportació i traiem un benefici
i el mateix passa amb la productora. La barra és per a la
comissió”, explicava Álex Sánchez, delegat de l'àrea
d'espectacles. Amb aquesta fórmula s'ha aconseguit que un
dels artistes espanyols més internacionals puga actuar per
segona vegada en el municipi. El preu de l'entrada serà de 24
euros en venda anticipada i 28 en taquilla. La notícia del
concert de Bisbal la feia pública la Comissió de Festes durant
la presentació dels actes més destacats que s'han programat
per a les pròximes Festes Patronals de Benicarló. 

A més d'aquest concert, el programa de festes inclou
multitud d'actes organitzats per a tots els públics. Des de la
tradicional Gal·la del Certamen, que obrirà les Festes el dia
21 després de la presentació de la Reina de les Festes i la

seua cort d'honor, fins a un interessant i innovador festival de
grafittis que s'ha programat per al dia 27 d'agost, que reunirà
els millors professionals d'Espanya i del món del grafiti, DJs,
màgia, cinema i tot un seguit d'activitats que s'allargaran
durant tota la jornada, des de les 10.00 a les 24.00 hores. El
tradicional sopar de pa i porta serà el dia 22 d'agost, mentre
que la Nit de Revista s'ha previst per al 24, el dia del patró. La
Gal·la d'Entitats serà el dia 25 i per al cap de setmana s'ha
programat el Mercat Medieval, amb artesans, tasques i tot
tipus d'espectacles de carrer. Finalment, la Fira Alternativa
serà els dies 22 i 23 d'agost en la plaça de l'Emperador
Carles I. 

Pel que fa als festejos taurins, haurà cinc dies
d'espectacles, amb el dia dedicat a les dones inclòs. Una de
les novetats que Carlos Salines, regidor de Festes, avançava
és la celebració d'un “encierro amb 40 animals, que es farà el
divendres a les 12 del migdia”. Una altra de les novetats que
el president de la comissió, Raúl García, anunciava és
l'augment dels festejos dedicats als xiquets. “Passem de dos
a set”, va detallar. Les actuacions inclouen muntatges de
titelles, màgia, pallassos, unflables, etc. Les activitats tindran
lloc en recintes oberts i grans de la ciutat, com la plaça de
l'Ajuntament, la plaça dels Mestres de Montesa o la plaça
dels Mestres del Tremp, amb la voluntat de descentralitzar les
activitats que s'acumulen en els carrers i places més
cèntriques. Les festes patronals del 2010 es tancaran el
diumenge 29 amb la tradicional desfilada de carrosses.

text  REDACCIÓ

DAVID BISBAL ACTUARÀ DURANT LES FESTES PATRONALS 

Una nova mínima nacional de Joan Ferran
Barrachina i l'or de Meritxell en la XV Travessia a la
Platja del Fortí i fins a 8 medalles més, signen un
gran cap de setmana en la natació. 

El nedador del Club Natació Benicarló Joan Ferran
Barrachina amb un crono de 2:20.67 va assolir una
nova mínima nacional en els 200 m papallona en la
seua participació en el Trofeu Interclubs IX celebrat el
26 i 27 de Juny de 2010 en la piscina
municipal olímpica de Castelló. Una
mínima perseguida durant tota la
temporada i que es resistia a
mil·lèsimes de segon de la glòria i
que, en aquesta ocasió, va
aconseguir rebaixar-la en quasi 3
segons. Així el Club tindrà a 4
nedadors en els pròxims campionats
d'Espanya que se celebraran, a
Palma de Mallorca, per a Joan Ferrán
i Carlos i, a Madrid, per a Ana i José
Julián, als quals desitgem tota la sort
que es mereixen pel seu gran esforç. 

L'equip participant en el Interclubs
IV va estar compost per a aquesta
ocasió per: Joan Ferran Barrachina
(mínima nacional i mínima autonòmica absoluta en els
200 papallona), Jordi Curto (6é) 200 m papallona, José
Antonio Adell (3r en 50 i 200 m braça), Carlos Fuente
(3r) 100 m esquena, Alberto Añó, Ferrán Marzá i Adrián
Adell. 

I en la XV Edició de la travessia a la Platja del Fortí
de Vinaròs, un altre any més, es va imposar Meritxell
Sospedra en la travessia de 1000 metres en la
categoria infantil amb l'or i 2a absoluts i, Lucía Piñana,
va aconseguir la plata en la mateixa categoria. Vicent
Prats va ser plata en juniors, Nerea Sorando plata en
Alevins, Noemí Anta plata en Benjamí, Ester Segura i
Gema Rillo or i plata respectivament en la categoria

prebenjamins i María Segura va ser plata en les
promeses. 

L'equip participant en la travessia va estar compost
per: Meritxell Sospedra, Lucía Piñana, Inma Cerdà,
Nerea Sorando, Noemí Anta, Claudia Barrachina,
Gemma Rillo, Ester Segura, Julia Barrachina, Marina
Segura, Carla Fresquet, Vicent Prats, José Julián Jaén,
Juan Diego Ruiz, Alberto García, Marc Vea, Nacho
Falcó, Ibai Ferrer, Agustín Parra i Raúl Carbó. 

També el divendres passat la Junta
Directiva va nomenar nova Dama del Club
per a la pròxima temporada a la nedadora
Paula Saura Martinez que rebrà la banda
diumenge que ve 4 de Juliol de la mà
d'Andrea Fuentes Barreda, a les quals
felicitem per representar al Club Natació
Benicarló. 

Pròximes competicions i actes a Benicarló: 
04 de juliol Travessia al Port “San Pere” i menjar de

“Germanor” . 17 i 18 de juliol “ Les 24 hores de natació”. 1
d'agost “ Clàssica Peníscola-Benicarló ”.

text  REDACCIÓ

GRAN FINAL DE TEMPORADA 

Paula Saura Martinez rebrà la banda de dama del CNB 2000-2010

Serafín Castellano, conseller de Governació, es va
reunir amb els alcaldes i regidors festes i seguretat de la
comarca del Baix Maestrat per a analitzar diferents
qüestions relacionades amb els festejos taurins
tradicionals. 

En el transcurs de la trobada, celebrada a Benicarló, va
destacar que “a pesar de la crisi econòmica per la qual estem
travessant, el nombre de sol·licituds per a celebrar aquest
tipus d'espectacles no ha descendit, sinó que al contrari, ha
augmentat considerablement durant el que duem d'any”. Així,
el nombre de festejos de ‘bous al carrer’ a la Comunitat
Valenciana autoritzats per la conselleria de Governació entre
gener i maig d'enguany ha augmentat un 24,7% respecte al
mateix període de l'any passat, al passar dels 680
autoritzacions concedides en 2009 a les 848 d'enguany. El
conseller de Governació ha recordat que la celebració de
festejos de bous al carrer “és més que un espectacle, perquè
podem afirmar que són un mitjà de vida que produeix i
distribueix riquesa. Les seues conseqüències –ha explicat-
afecten no només a qui viuen directament d'això sinó també
a altres sectors, persones i famílies que, de manera mediata,
es beneficien de la seua realització”. 

En aquest sentit, Castellà ha indicat que Castelló és la
província que més espectacles taurins tradicionals celebra
d'Espanya, i concentra el 53% dels festejos autoritzats entre

gener i maig en tota la Comunitat Valenciana, en concret, en
aquesta província s'han autoritzat 449 espectacles de bous al
carrer. Així mateix, pel que fa a la comarca del Baix Maestrat
els seus municipis aglutinen el 10,46% dels festejos
autoritzats durant els cinc primers mesos d'enguany en la
província i únicament dos municipis d'aquesta comarca no
van celebrar festejos de bous al carrer durant l'any passat. 

text  REDACCIÓ

CASTELLANO DEFENSA ELS FESTEJOS DE BOUS AL CARRER 
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Jéssica Chaveli Sánchez i la xiqueta Laura
Ancosta Vallés són les Falleres Majors de Benicarló
per al 2011. L'acte d'elecció es va celebrar en un
abarrotat Auditori Municipal, que va registrar un ple
fins a la bandera de la gran família fallera que no va
voler deixar passar l'oportunitat de conèixer de
primera mà a les seues màximes representants per
a l'exercici que ara comença. 

L'elecció de les falleres Majors de Benicarló es
realitza mitjançant votació secreta de diferents
representants vinculats amb el món faller. En el cas de
les infantils, no va haver sorpreses ja que Laura
Ancosta, representant de la Falla L ’Embut, era l'única
candidata al càrrec i va ser proclamada
automàticament. On realment es van viure els nervis va
ser en el sector ocupat per les representants de la cort
major, ja que tres d'elles aspiraven al càrrec. Jessica
Chaveli Sánchez per la falla La Paperina , per la falla
L'Embut Lucía Llorach Galindo i per la falla Els Cremats
Elia Moya Cervera. Totes elles esperaven veure complit
un somni que només podrà materialitzar Jéssica
Chaveli Sánchez. Els crits d'alegria i els aplaudiments
de tots els presents, és el millor regal per a les noves

Falleres Majors de Benicarló, que van rebre l'afecte del
públic en el primer acte del seu regnat. 

Ambdues van assegurar sentir-se molt contentes pel
càrrec que ara passen a ocupar i que, malgrat la
responsabilitat que suposa, esperen siga una de les
millors vivències de la seua vida. L'acte a més, va servir
de presentació del nou president de Junta Local Fallera,
Pedro Manchón Pau. Faller i fundador d'una de les
comissions benicarlandas, Manchón no va dubtar a
l'hora de posar-se al capdavant de l'organisme gestor
dels festejos fallers quan el seu antecessor en el càrrec,
Álex Sánchez, va anunciar la seua marxa. Sánchez ha
presidit durant els 10 últims anys l'organisme gestor de
les falles benicarlandas i ara Manchón li relleva amb un
repte important en l'horitzó: la més que possible
incorporació al món faller de dos noves comissions,
amb el que passarien a ser 14 les falles censades a
Benicarló. L'experiència que Manchón té en aquest
món i les seues ganes de treballar per la festa, de segur
que li serveixen per a salvar aquest i la resta d'esculls
que se li presenten en el camí. Amb l'elecció de les
noves Falleres Majors i del president de JLF, les falles
de Benicarló del 2011 comencen a caminar amb la
tranquil·litat que al capdavant tenen a les millors i al
millor.

text  REDACCIÓ

JÉSSICA I LAURA, FALLERES MAJORS 

Caja España (http://www.cajaespana.es/)
publica mensualment un informe de conjuntura
sobre el mercat laboral espanyol, comparant
dades molt interessants a nivell autonòmic.

Permeteu-me que us faça cinc cèntims de les
dades que fan referència al País Valencià en el
darrer butlletí publicat.

La caiguda interanual en el PIB valencià entre
2008 i 2009 va ser del 4,3%, la penúltima pitjor
dada entre les comunitats autònomes, només
superada per Aragó. Una dada preocupant, donat
que la riquesa per capita dels valencians es situa
molt per baix de la mitjana espanyola: 2.500 € de
diferència (22.886€ front a 20.259). Podem
contrastar aquesta dada també amb els salaris, que
en el cas del País Valencià són inferiors a la mitjana
espanyola. Per sectors, va ser la indústria qui més
va contribuir a la caiguda del PIB valencià, ja que va
presentar una caiguda ni més ni menys que del
15,1%, mentre que la construcció va caure un
6,2%, l'agricultura un 3% i els serveis un 1,6%.

Quan al mercat laboral, el País Valencià es
troba al capdavant del tren... de la destrucció de
llocs de treball, junt amb altres regions com
Catalunya, Múrcia, Canàries i Andalusia. Estranys
companys de viatge: els primers tradicionalment
locomotores de l'economia espanyola, els altres,
territoris pobres.

Dades molt negatives, i per desgràcia no
només no és veu una millora dels indicadors
econòmics ni d'ocupació. Ni tant sols es veu que les
administracions públiques valencianes prenguen
mesures per reformar el model productiu ì enfocar
el futur econòmic cap a nous sectors.

Recentment el govern espanyol ha aprovat la
reforma del mercat laboral, encara que els experts
no veuen ni un canvi en profunditat ni esperen una
incidència espectacular en la millora de l'ocupació. I
és que les mesures sobre el mercat de treball
(contractacions, bonificacions i subsidis) no són
més que accions conjunturals (asimptomàtiques, si
em permeteu l'expressió). La principal manera de
crear ocupació és recuperar el creixement
econòmic.

irreflexions.blogspot.com

Algunes dades més sobre la mala
situació de l'economia valenciana

Irreflexions

text  RAÜL BURRIEL
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m permetrà, senyora
meua, que em pose
una mica seriós amb
el tema de la setmana.

Trobo, de veritat li ho dic, que hi
ha algunes coses francament
millorables pel que fa al contingut
de tot el que es diu sobre la
situació dels cicles formatius de
fusta a Benicarló. Una de les
errades més grans, eu penso jo,
ha estat la tria de l’interlocutor
que ha parlat del tema.
El pobre senyor aqueix
que apareix amb un
posat gairebé còmic
(sense el gairebé) tot
sostenint un parell de
micròfons com si fóra
Machín cantant les dos
gardenias no és l’home
de Benicarló més
adequat per parlar d’una
família professional que
no s’imparteix en el seu
institut. Trobo que si de
veritat els seus redactors
volien saber com estava
l’assumpte s’hagueren
hagut d’adreçar al
director o al cap
d’estudis del Centre de
Formació Professional Integrat.
Per delicadesa, dic jo. L’home de
les maraques podia opinar com a
ciutadà o com a exresponsable
del tema, però a hores d’ara qui té
tota la informació sobre com
s’estan desenvolupant al nostre
poble els ensenyaments
relacionats amb la fusta i el moble
és el personal del SERVEF; i em
consta que si més no hi ha
cursets de formació ocupacional
adreçats a persones en atur i
segur que des d’allà es deuen
estar menejant perquè no es
perda aquesta especialitat a
Benicarló. Però encara hi ha més
coses. No sé, sincerament, què
pinta en aqueix reportatge el
Batxillerat nocturn que es va
sol·licitar des del Joan

Coromines. Evidentment que el
batxillerat no és cap “cicle” ni té
res a veure amb la FP, però sí que
és cert que l’Administració ha
deixat passar una oportunitat
important per oferir una
possibilitat als sempre
discriminats ciutadans del nord
del país. Puc seguir, senyora
Garcia? Sí, veritat. Comprovo
amb la lectura que un grup
d’alumnes han fabricat una, es
comprén, preciosa taula de
disseny acompanyada d’un
també es comprén que preciós

banc també de disseny. Haguera
quedat millor, sense cap mena de
dubte, una imatge d’aquestes
obres d’art que la del senyor de
les gardenias que l’hagueren
poguda aprofitar per a alguna
cosa còmica. No troba? Això sí, la
portada és sensacional, quina
metàfora més il·lustrativa: un
bonic taüt de fusta. Aaaah,
m’esgarrifo!

L’altra notícia que m’ha
esgarrifat ha estat la que diu
literalment que “l’alcalde de
Benicarló no serà candidat a les
municipals”. No he llegit cap de
les declaracions d’aquest bon
xicot perquè tinc por de trobar-me
alguna perla d’aquelles
magnífiques sobre la inexistència
de Rússia i coses semblants.

M’he proposat no escoltar-lo més
i no llegir res més del que diu
perquè també tinc el meu puntet
d’allò que en castellà diuen
vergüenza ajena. Em comprén, a
que sí? Ara bé, se’n deixa perquè
es presentarà per ser diputat o
se’n deixa per tornar a la falla
que, dit siga de passada, trobo
que és el seu món? Siga com
siga, el gran interrogant és saber
qui el substituirà. Jo ho tinc clar.
Ací només hi ha un home en tot el
poble dotat per aquests
menesters de l’alcaldia.

Efectivament, Jaime Mundo
Alberto. Aquest capital,
immens capital, polític no es
pot deixar perdre. És el
mestre, l’espill en què s’han
de mirar les futures
generacions. Tot el que ha
fet aquest senyor per
Benicarló no li pagarem mai,
però mai. Encara que li
dediquen un carrer, una
plaça o un barri sencer.
Endavant Mundo. 

Joan Heras mostra la
seua consternació per la
mort de Saramago, sí,
aquella pintora o directora
de cine, no sé què era, que
tant va impressionar

Esperanza Aguirre. Suposo que el
nostre col·laborador s’haurà
equivocat i l’haurà confós amb
algun escriptor. Deixem les
bromes. L’any de la mort de

Ricardo Reis també em va
impressionar fortament, em va
emocionar tant...

Vull anar matant això. El
pelegrí cada dia em té més
corprés. Totes aqueixes coses
que fa d’anar-se’n tan lluny de
casa i deixar-se el telèfon em
farien patir si no fóra perquè sé ja
ha passat tot, però si la narració la
tinguérem “en directe”, ens
mataria a tots d’un esglai. 

Ja n’hi ha prou. Mire, una cosa,
veu la foto del senyor de les
gardenias sí que quedaria bé en
una pàgina com aquesta. Troba?        

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista

text EL LECTOR

E

El consell escolar de Benicarló s'ha manifestat
en contra de la concertació d'un nou cicle de
Batxillerat en el col·legi La Salle.

L'òrgan consultiu es va reunir la passada setmana a
petició de la major part dels seus membres, que van
reclamar al consistori la trobada per a debatre sobre
les notícies que començaven a circular per la ciutat i
que confirmaven les intencions del col·legi religiós.
Álvar Añó, representant del sindicat majoritari STEPV,
explicava que “en la votació es va aprovar la nostra
proposta per 16 vots a favor i 7 en contra de l'obertura
d'una nova línia de batxillerat en el col·legi La Salle”. El
representant sindical recordava que “no es donen les
condicions idònies perquè es realitze el concert” ja que
en aquests moments, assegura, sobren places en els
dos instituts públics que té el municipi. Segons la
normativa actual en matèria educativa la concertació
amb el centre privat només es podria realitzar en el cas
que el sistema públic no poguera atendre les
necessitats de la població. En aquests moments, no
obstant això, “la tendència actual és la concentració de
la demanda dels serveis educatius en els trams
obligatoris, juntament amb la contínua disminució
d'alumnes en el batxillerat”. 

Un altre dels problemes que es derivaran de la
concertació, segons denuncia Añó és que “l'IES Joan
Coromines haurà de tancar, per que la major part dels
seus alumnes provenen de La Salle”. D'altra banda, els

propis docents també patiran les conseqüències
d'aquest nou centre educatiu. “Els primers afectats
seran els interins i disn els que tenen plaça definitiva,
podrien haver desplaçats”, vaticina Añó. “En definitiva
el problema de fons és que l'escola privada es
disfressa de concertada i l'estem pagant amb fons
públics”, mentre que la pública cada vegada està més
deixada, denuncia el líder sindical. De la mateixa
opinió són els professors del claustre de l'IES Ramón
Cid, que han assenyalat que la derivació de fons cap a
l'ensenyament privat concertat està provocant la
segregació de l'alumnat i la degradació dels centres
públics “cada vegada més abandonats a l'hora de
plantar cara a l'increment d'alumnes nouvinguts i amb
necessitats educatives especials. Des del claustre de
professors s'ha lamentat que “la política de
l'administració valenciana en aquest terreny siga tan
clara” perquè segons les dades que han analitzat, en
els últims 10 anys de cada 4 centres escolars que
s'inauguren a la Comunitat Valenciana “només un és
de titularitat pública”. Les conseqüències d'aquesta
línia d'actuació són, asseguren, catastròfiques. “La
Comunitat Valenciana lidera la classificació nacional
del fracàs escolar amb un 44’7% d'alumnes que no
estudien en el seu curs, i un 39% de joves que als 16
anys no tenen títol de graduat en Secundària”, mentre
que la mitjana nacional està en el 30%. Per tots
aquests motius, el Consell Escolar de Benicarló
demanarà a l'administració valenciana que reconsidere
la possibilitat de concedir la concertació al Col·legi de
La Salle de Benicarló, que en aquests moments ja està
realitzant obres d'ampliació en les seues instal·lacions. 

text REDACCIÓ

EL CONSELL ESCOLAR MUNICIAPL DIU NO A LA LÍNIA DE BATXILLERAT DE LA SALLE

Més de 120 persones de sis nacionalitats diferents van
compartir escenari a Benicarló, units per la música
interpretada en diferents idiomes. 

El projecte Enllaços es tancava amb una Jornada de
Convivència que es va realitzar en la plaça del Convent i que
va reunir a un nombrós públic que va acudir a presenciar
aquesta curiosa iniciativa, nascuda d'una “necessitat de fer
coses en comuna”, explicava Vicenta Santonja, una de les
directores del projecte. Enllaços va nàixer el 15 de març amb
la intenció de “realitzar un estudi de totes les entitats
d'immigrants que hi ha a Benicarló i bàsicament, la implicació
de la gent jove en elles”, detalla Sandra Barba, co-directora
del programa. Així, després d'analitzar-les i estudiar la seua
problemàtica i característiques, es va detectar que desitjaven
la integració en el municipi i que aquesta podria ser possible
gràcies a la música. “Vam fer una reunió conjunta entre les
associacions locals i les d'immigrants i ràpidament tots van
manifestar el seu desig de fer coses junts”, explica Santonja. 

La jornada que es va celebrar amb gran èxit de públic va

reunir a un total de 12 entitats, sent set d'elles d'immigrants.
En el carrer annexa a la plaça del convent, centre neuràlgic
de les actuacions, es van instal·lar les carpes en les quals
s'oferien des de tallers per a xiquets amb diferents activitats,
fins a degustacions gastronòmiques. Així, era possible en tan
sols uns metres gaudir d'un batut equatorià, un te moruno i
dolços senegaleses, per citar només alguns exemples. Més
tard, les actuacions van prendre l'escenari per a gaudi del
públic assistent, que va presenciar intercanvis tan singulars
com la Coral Polifónica Benicarlanda cantant acompanyada
de l'associació de senegalesos. Altra coral, la Da Capo, ho va
fer amb instrumentació dels integrants de l'associació de
països de l'Est. En el cas de Diábolus, altra de les
associacions locals musicals, es va encarregar de posar
música a la lectura de poemes en diferents idiomes que van
preparar les Dones Progresistes. “Fent aquest tipus
d'activitats és quan es pot posar coses en comú i es facilita la
integració”, assegurava Barba. Per la seua banda, la regidora
de Benestar Social, Sarah Vallés, manifestava la seua
satisfacció per l'èxit de la jornada de convivència entre gents
de diferents nacionalitats que han trobat dos punts en comú:
viure a Benicarló i l'amor per la música.

text REDACCIÓ

INTEGRACIÓ  A TRAVÉS DE LA MÚSICA
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segons hem sabut, el va guipar
el cap dels municipals i,
suposem, va enviar-li la grua.
Allí que arriba, li fica el ganxo
i... la propietària del vehicle surt
a corre-cuita de dins de l’oficina
de turisme dient que aquell
vehicle era seu i que estava allí,
feia no res, perquè havia anat
allí a emprovar-se la jaqueta de
la feina... d’eixa mateixa oficina
turística. Segons sembla, el
vehicle que havia estat tot el
matí ja se n’havia anat i ningú
va avisar al de la grua que eixe
no era l’infractor. Ara, a llevar a
tots els que estan mal aparcats
a les cantonades, o darrera de
l’església, o al dels mateixos
municipals, aparcats alguna
vegada damunt les ratlles de
davant l’ajuntament, per ficar
algun exemple. A eixos però no
se’ls emporta. Només actua
quan hi ha aglomeració de gent
i es veu massa o quan al
municipal de torn li ve la
inspiració. El criteri de segons
d’on bufa el vent!

La contracrònica
Ja ha tornat a sortir el diariet

de “todo va bien”, del nostre

achuntament. I és que en
aquest poble tot s’està fent
segons les previsions
electorals, tot està apanyat, tot
va en hora i no tenim cap
problema. En resum, “Espanya
va bien”, perdó, “Benicarló va
bien”. Ah, i el que no s’ha fet ja
s’està tramitant (tot i que porten
diveros anys de tramitació).
Això sí, Marce, com sempre
acapara les fotos, 10 vegades.
L’oposició no existeix i el
valencià menys. Perdó, el títol
del diariet és... en català.
Certament, han acabat fent bo
el BIM. Per a les notícies de
societat no calia gastar-se els
diners en aquesta cosa. O serà
que s’havia de pagar el peatge
popular? Com ací en aquest
país d’això n’entenem tant! (de
peatges ens referim, no sigueu
malpensats).

Espanyoles todos

No, no anem a parlar de la
roja, que ja n’estem tips de tant
de futbol (bé, sobretot del que
han de cobrar... en època de
crisi), anem a comentar que per
fi a parit la burra (sense ànim
d’insultar, només fem un símil
del temps que han tardat en
escriure la seua, que no de
parlar-ne perquè semblava un

baralla de verdulaires, amb
perdó per ells), la sentència
sobre l’Estatut de Catalunya . I
és que ha estat un part
retransmès en viu i en directe
amb totes les de la llei. I,
certament, l’han parit bé la
sentència amb la seua
afirmació “de la indisoluble
unidad de la nación española”. I
nosaltres que ens pensàvem
que això de l’afirmació
espanyola només corresponia a
l’àmbit de la política o dels
ciutadans? Només els hagués
calgut ficar allò de “una, grande
i libre”. I si ens apuren... “por la
gracia de Dios”.

La pantalla
Dimarts passat Espanya es

va enfrontar a Portugal. Una
immensa pantalla va permetre
seguir als aficionats
l’interessant i imprescindible
partit de futbol. Qui va pagar la
pantalla? Qui va pagar les
hores de tots els operaris de la
brigada? Estaven contents els
amos dels bars que no estan a
la plaça de Sant Bartomeu?
Estem tots tocats del perol? És
més, estem tots bobos i ho
sabem? OEOEOEEEE,
OEOEOEOEEE, OEEE

ve de la pàgina anterior

Ser propietari d'una bicicleta tot terreny a Benicarló
és exposar-se al robatori, encara que estiga guardada
en un aparcament privat. L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, i els principals responsables en
matèria de Seguretat Ciutadana en el municipi,
mostraven la seua preocupació per l'increment del
nombre de delictes d'aquest tipus durant el primer
semestre de l'any. Aquesta és la nota més destacada
del balanç realitzat en la Junta de Seguretat celebrada
a Benicarló, en la qual va faltar a la cita el subdelegat
del govern en la província de Castelló. Domingo sospita
que “quan roben tantes, és que hi ha algun negoci
darrere” ja que és significatiu que s'arriben a produir
entre dos i tres desaparicions per setmana. Ni el fill de
l'alcalde de Benicarló s'ha salvat de l'onada de robatoris
que està deixant als veïns del municipi desproveïts
d'aquest tipus de vehicles. Els lladres, saben bé el que
busquen i ho han demostrat en diversos casos: “si hi
ha, unides per la mateixa cadena, una bici de passeig i
una de muntanya, la trenquen i s’emporten només la de
muntanya”, desvetlava l'alcalde. 

La situació està arribant a uns límits en els quals les
autoritats han decidit passar a l'acció i, a més de seguir
amb les investigacions que es tenen en marxa, s'iniciarà
una campanya de protecció d'aquests vehicles de dues
rodes en les pròximes setmanes. L'objectiu és que els
propietaris de les bicicletes passen per les
dependències de la Policia Local perquè se'ls encunye
un nombre en el bastidor que permeta identificar la
localitat de procedència i l'amo. “És que en moltes
ocasions, les bicis apareixen en els pobles d'al voltant,
però ningú sap que han estat robades a Benicarló.
D'aquesta manera, les autoritats ho poden deduir i
retornar-nos els vehicles”, explicava Marcos Marzal,
regidor de Governació. I és que a més del problema de
les desaparicions, la Policia Local s'enfronta amb el de
les aparicions. En moltes ocasions, els propietaris no
denuncien el robatori “per que no conserven la factura o
per que pensen que no val la pena pels anys que
tenen”. Així les coses, el magatzem municipal no para
de créixer en volum i els vehicles trobats s'amunteguen
en les dependències. 

No passa el mateix amb els productes peribles.
Recentment, es van trobar 600 quilos de taronges
“perfectament envasats i no va vindre ningú a reclamar-
los”. Quan el producte va començar a perillar, els agents
van pensar que una bona acció era donarlos al Centre
Geriàtric Municipal. Referent a això, la Junta de
Seguretat també va abordar la problemàtica dels
robatoris en el camp, un tema que va comptar amb la
presència del regidor d'Agricultura, el president local de
la Unió de Llauradors i el de la cooperativa agrícola, qui
van informar de primera mà sobre la preocupació que
es viu en el sector. L'increment en el nombre de

robatoris que asseguren estan patint, contrasta amb “el
balanç positiu que nosaltres tenim, perquè la gent no
denuncia”, assegurava l'alcalde del municipi. No
obstant això, davant la insistència dels agricultors, es va
“decidir fer controls durant uns dies en diferents llocs del
terme municipal i s'ha demanat la col·laboració de les
policies dels pobles veïns per a controlar la unió dels
termes municipals”. A més, s'engegarà una nova
mesura encaminada a animar als agricultors a
denunciar els robatoris “per ínfims que siguen”. Així, les
patrulles rurals duran sempre damunt uns parts en els
quals s'anotaran aquest tipus d'incidències. Amb els
resultats que s'obtinguen, s'intentarà reduir aquest tipus
de delictes en l'àrea rural. Finalment, l'alcalde de
Benicarló confirmava que ja s'ha sol·licitat per escrit a
subdelegació del Govern el reforç de cossos de
seguretat per a la setmana de les festes patronals que
se celebrarà en el mes d'agost.

text REDACCIÓ

AUGMENTA EL ROBATORI DE BICICLETES TOT TERRENY

España va bién

Podem ser més espanyols que ningú
(l’estanquera que havien ficat a la capçalera de la
pantalla devia ser per això, suposem). Per poder,
ens pot agradar més o menys el futbol. I també,
per poder, ens pot agradar, o no, que, amb els
temps que corren, el nostre ajuntament es gaste
els diners a la babalà en una super pantalla de
futbol per tindre la ciutadania “contenta”. Però,
per poder, també podem ser els més porcs de la
contornada veient com van deixar la plaça
després d’aquest
“eventodeportivofolcloricoetilico”. La foto no deixa
lloc al dubte. I si s’arriba a la final... . La crisi,
quina crisi? 

Una simple ciutadana 
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Visita Serafín
I mai millor dit perquè va

haver un “sinfin” d’absències.
Doncs no sé li ocorre al
Conseller de governació,
Serafín Castellano, més
conegut com El pelotari,

convocar una reunió per a parlar
de bous als alcaldes i regidors
de festes de la contornada, el
dia 23, vespra de sant Joan, a
les 20h, al nostre ajuntament?
Com era d’esperar un poc més i
es queda “más solo que la una”.
Li van anar el seus
incondicionals i poca cosa més.
I és que la majoria, com és
natural, se n’havia anat a
remullar-se els peus a les
platges, com mana la tradició.

Visita Cherafin
Ara, ens va agradar la forma

tan valenciana de la seua parla,
i és que la Cheneralitat,
l’achuntament, l’echecució, i

l’achudicació, van ser molt més
que unes pequeñes palabres

per dir-nos que vol inaugurar la
comissaria de la policia
autonòmica l’any que ve.
Suposem que, després d’haver-
lo escoltat, el nostre alcalde farà
com Mundo i es passarà, també,
una mica més al bàndol dels
apitxats. I és que cada vegada
que ve un de la capital sembla
que els d’ací perden l’oremus i
perden la seua parla tradicional.
I és que tot s’encomana!

Bous de Serafín 
De tota manera, suposem per

allò d’escenificar el bilingüisme
ben entés, quan li va tocar
parlar dels bous ho va fer en
castellà. Suposarem que per
allò que el decret, més
“autoexigente d’España”, que
els ha de regular, siga ben

entés. No fóra cas que després
tinguérem problemes
d’interpretació i passara el que
hauria de passar.

Més bous de Serafin
Ara, no va aclarir si les dones

també tindran corregudes per a
elles soles (compte i no
malpenseu). O, si aquestes
mateixes dones podran pujar a
lloms del manso. O, si es podrà
entrar al rècord Guinnes, amb
quaranta bous en la mateixa
entrada, que és el que algun
regidor de festes espavilat té en
ment de fer. En fi, que molt de
decret, molta exigència... però
ací tots amaguen les seues
cartes. Fins que arribe la policia
de Cheneralitat, que de bous,
fórmula 1 i papes (no, matutano,
no) n’entén molt.

Moltes muuuultes
No sabem si el que intenta la

nostra policia municipal és fer-
se el seu corralet particular
però, certament, amb la marxa
que porta, aviat el tindrà més
que ple. I és que porten tal
marxa ficant multes a dojo que
en quatre dies segur que faran
que el nostre ajuntament surta
de la recessió eixa en què
estem. Això segur que Zapatero
no ho havia pensat! Doncs, ja
ho diuen: la necessitat aguditza
l’enginy.

Qui és qui?
Ara canviem radicalment

d’història. Quan ens van enviar
la foto ens vam quedar... . I és
que no sabíem si era un home
trombó, un home amb cap de
trombó o un trombó amb cos
d’home. Encara ara no sabem
qui tocava a qui. I conste que la
imatge és autènticament
original, no és un foto-muntatge,
i va passar el dia dels fets. Com
diu el refrany, una imatge val
més que mil paraules. I en
aquest cas és del tot ben cert,
no creieu?

Qué equivocación!

Mireu si el que dèiem abans
de les multes és veritat que els
policies eixos de la bicicleta ja
tenen avorrits, fins i tot, als que
aparquen a la Mar Xica. Sembla
que comencen per una punta i
acaben per l’altra i no deien
cotxe sense recepta. I fixeu-vos,
també, on arriba el seu recel
que, davant del “Tourist Info”
(que internacional queda això,
eh!), va haver un cotxe que es
va passar unes quantes bones
hores allí estacionat fins que,

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

L’HOLOCAUST COM A ESTENDART

El lobby jueu planetari -amb la connivència del
govern ultradretà d’Israel- vist que no amaina la
crítica internacional i el rebuig unànime pels
assassinats de cooperants que portaven queviures a
Gaza, engeguen –ara precisament- una campanya
publicitària, per despertar la commiseració de la bona
gent, exhibint la “pancarta” de l’holocaust: un dossier

secret, que acusa Franco d’haver facilitat, a Hitler,
llistats de milers de jueus residents a Espanya es
publicita urbi el orbe.

Doncs no: les conductes genocides de dictadors
com Franco i Hitler no poden amagar –ni molt menys
justificar- les conductes genocides d’Israel envers el
poble palestí, amb l’agreujant que aquelles duraren
fins que es recuperà la pau i la legalitat internacional,
mentre l’ocupació de territoris i els milers de víctimes
innocents i els milions de desplaçats, duren des de fa
més de seixanta anys i de res no val l’existència de
lleis i organismes internacionals que ho condemnen.

És moralment perversa i inacceptable la
manipulació sionista de l’holocaust.

Marc Antoni Adell

LA XOCOLATA DEL LLORO

És a dir “misèria i cia” és el que estalviaran els
populars a València, arran del pla d’austeritat del
govern central, per mirar de superar la crisi. I ho faran
de les partides menors i més simbòliques, com ara la
de llengua pròpia –el valenciano com en diuen ells,
en omplir-se’ls la boca per “defensar-lo”- o de les
escoles i bandes de música –de les que són tant
“amants”, els populars-.

Les grans partides, però, intocables: Ecclestone
–el magnat de la fórmula 1- i el gendre d’Aznar –que
suca en tots els negocis- continuaran omplint-se les
butxaques a costa nostra. O siga dels nostres diners,
que tan generosament reparteixen la Generalitat i
l’ajuntament de València. 

Crisi? Quina crisi?

Marc Antoni Adell

“Misèria i cia” és el que estalviaran els
populars a València, arran del pla
d’austeritat del govern central, per mirar
de superar la crisi.
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Benicarló... més promeses
Ja comença el ball de consellers,

diputats i personatges diversos a fer
acte de presència, setmana si,
setmana també, per aquestes terres.
Tot i ser una cosa habitual, quan
s’apropen les eleccions, no deixa de
sorprendre com la ciutadania es
deixa entabanar, diríem que
conscientment però amb els ulls
clucs (bonica incongruència), per una
classe política que s’ha passat la
major part de la legislatura que ja ha cobert
venent, una i altra vegada, el mateix: il·lusió. Una
pèrfida il·lusió.

I és que no hi ha altra cosa. Any rere any
escoltem les mateixes promeses, ens les
repeteixen fins a la sacietat, ens les tornen a
repetir i, tot i així, encara tenim esperances que el
miracle ocórrega. Va amb la naturalesa humana i
això, els polítics, la majoria de la classe política del
nostre país, ho sap molt bé i ho aprofita fins a les
últimes conseqüències. 

Al nostre poble en podríem trobar a grapats
d’exemples. Mundo era un mestre en aquest ball i,
així, hores d’ara, per ficar algun dels exemples
més escandalosos, a un any de les properes
eleccions, continuen oferint-nos..., i en van..., que

aviat tindrem l’enllaç amb Peníscola
per la carretera vella, això sí, sense
pont pel Barranquet (l’última riuada
el va esborrar dels plànols de la
Conselleria). No parlem de la
carretera entre Benicarló i Càlig fins
el polígon industrial “El Collet”,
perillosa com cap, i així reconeguda
per tots els nostres visitants
“il·lustres”, que continua esperant la
licitació per “secula seculorum”, tot i

que, sense el més mínim besllum de vergonya,
l’últim conseller ens la ha tornat a oferir. Això sí,
sense comprometre’s a cap termini en la seua
licitació!

I que podríem dir del nou CSI (no el de La
Vegas, ni el de Miami, que ja ens aniria bé), que
abans de licitar-se ja sortia en dos estisorades
salvatges? En fi, que ja ens aniria bé que ens
vinguera el Grissom o l’Horació, dels CSIs de
veritat, a traure l’entrellat de les paraules del
Conseller quan diu “hem reformat el projecte
inicial per a dotar-lo de més especialitats” i va
assegurar que “és un compromís personal de
Camps i del sentit comú” (?).

Deu ser que el seu sentit comú és diferent al de
la resta de mortals (inclòs l’alcalde, que no se’n
refia). 
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Carxofa: Aquesta setmana aquest espai està deixat intencionadament en blanc.

Panissola: Sembla que en aquest poble tots són seguidors exclusius de la roja (tot i que això
de la roja no ho acabem d’entendre massa perquè la majoria són més blaus que la camisa de
José Antonio), i per això, el nostre ajuntament, ha pagat el ficar una pantalla gegant de televisió
perquè la gent poguera veure el partit contra Portugal a la plaça sant Bartomeu. Tot i que és ben
cert que el futbol és una cosa de masses no és pot justificar, de cap de les maneres, aquest
dispendi sense precedents en l’època de crisi en que ens trobem. Sempre hi haurà altres
necessitats més vitals... però, com feia Juli Cèsar, i ací continuen emulant-lo, amb «Panem et
circenses», es tapen els estómacs agraïts. 
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